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Lille sommerfugl
Papillonen er 
en populær lille 
selskabshund

■ Tekst og foto: 
Wiegaarden/Tine Luther
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De seneste år har registreringstallet for papillonen ligger på lidt over 100.

rede år tilbage og har været anvendt som 
selskabshunde i stor stil.

Nærmeste stamfader til papillonen er 
racen phaléne. De to racer er identiske 
bortset fra et punkt, nemlig ørerne. Mod-
sat papillonen har phalénen hængeører, 
hvoraf dens navn, som betyder natsværmer, 
er udledt. I dag er papillonen langt den 
mest udbredte af de to racer. Det sker ikke 
helt sjældent, at der dukker hund med rej-
ste ører op i et kuld phaléne og omvendt. I 

Papillonen har et meget karakteristisk 
udseende i form af sine rejste ører med 
den lange pels, og det er da også dette 
karaktertræk, der ligger til grund for 
racens navn. Papillon er det franske ord for 
sommerfugl, og kigger man på den lille 
hunds ører og ofte forekommende blis, 
minder den faktisk meget om sommer-
fuglen. Papillonens stammer fra Belgien/ 
Frankrig. Den har rødder i de kontinentale 
dværgspaniels, som er kendt mange hund-

Forskellen på papillon og den mere 
sjældne phaléne (billedet) er ørestillin-
gen. ▼

disse tilfælde kan hundene omregistreres i 
ni-månedersalderen under den race, de 
ifølge deres ørestilling tilhører.

En robust lille størrelse

- De første papilloner blev registreret i Dan-
mark i 1950’erne, men avlen tog først for 
alvor fart i 70’erne og 80’erne, fortæller 
Marianne Hansen, mangeårig opdrætter af 
blandt andet papillon. - I dag er racen godt 
udbredt i Europa, USA, Canada og Japan. 
Der er dog rimelig stor forskel på hunde-
ne, der i følge standarden må veje fra 1 1/2 
til 5 kg. I Skandinavien ligger størrelsen 
typisk på 2 1/2 til 3 1/2 kg. Skuldermålet 
er på cirka 28 cm.

- Papillonen er en sund og robust hund, 
som trives nærmest hvor som helst. Du kan 
have den i en lejlighed på 5. sal, ligesom 
den trives fint på landet. Det er en hund, 
der utrolig let tilpasser sig sine omgivelser, 
og derfor er det sædvanligvis også meget 
let at omplacere den hos en ny ejer.

Masser af gå-på-mod

- Man mærker i dens instinkter, at papillo-
nen stammer fra spaniels, fortæller Marian-
ne. - Der er stadig lidt jagt i dem, og de sæt-
ter gerne efter fluer, biller, småfugle mv. 

Men det er jo en decideret selskabshund, 
som er meget social og helst vil være sam-
men med mennesker hele tiden.

- Papillonerne er generelt energiske og 
nysgerrige med masser af gå-på-mod. Især 
hannerne er selvsikre, og de har ingen idé 

om, hvor små de egentlig er. Der er ingen 
tvivl om, hvem der er førerhund i en flok 
papilloner; de har en udpræget flokmenta-
litet, og de arbejder gerne sammen i deres 
flok. Blandt andet derfor – men selvfølge-
lig også i kraft af deres beskedne størrelse 
– er det en nem hund at have flere af, og 
rigtig mange papillonejere har da også 3-4 
stykker.

Fuld af spilopper

- Jeg oplever papillonen som en meget glad 
og levende hund, siger Mariannes bedre 
halvdel, Lars Kalkerup. - Den er frisk med 
en masse spilopper i sig, men selv om den 
er livlig, kræver den ikke de store motions-
mæssige udfordringer. Hvis det regner, er 
den jo ikke større, end at man kan gå spor 
med den i en lejlighed. Men det er en 
hund, der kan tage masser af motion, og vi 
har ofte været på lange marcher med vores 
papilloner.

- Papillonerne er meget lærevillige, og 
der er rigtig mange, der bruger dem til 
sportsgrene som for eksempel lydighed og 
agility, supplerer Marianne. - De er dygtige 
til det, og så kan de godt lide at ”være i 
gang”.
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Marianne Hansen og Lars Kalkerup sværger til papillonen.

Papillonen har et meget karakteristisk 
udseende med sine ”sommerfugleører”.

▼
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Selvrensende

- Jeg har tit hørt begrebet ”gammel-da-
me-hund” brugt om papillonen, fortæller 
Marianne. - Tænker man på den arbejds-
mængde, der er forbundet med racen, er 
det ikke helt ved siden ad, for det er ikke 
en særlig krævende hund – heller ikke 
hvad pelspleje angår. Hvis ikke lige man 

står og skal på udstilling, kan der gå måne-
der mellem, det er nødvendigt at vaske en 
papillon. Den skal bare redes igennem en 
gang om ugen, og så skal den selvfølgelig 
klippes omkring poterne. Sommetider ret-
ter vi også ørene til.

- Da jeg gik over til papillonerne, blev jeg 
overrasket over, hvor nemme de er at hol-
de, siger Lars. – De har ingen underuld, så 
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Papillonen er en legesyg hund fra fødsel 
til pensionsalder.

Europæiske spanielslægtninge

Stabyhounens oprindelsesland er Hol-
land. Den er kendt siden 1500-tallet, 
og den har været udbredt i Holland i 
århundreder. Man regner med, at sta-
byhounen stammer fra centraleuro-
pæiske spaniels, og den er slægtning 
til kleiner münsterländer og drent-
sche patrijshond.

Oprindelig brugte man stabyhou-
nen som jagt- og gårdhund, og i dag 
bruges den både som jagt-, vagt-  og 

familiehund. Den går for at være en 
meget dygtig stående jagthund og en 
nænsom apportør.

Stabyhounen er en rolig og udhol-
dende hund. Den er både intelligent, 
lærevillig og vagtsom. Samtidig er den 
venlig og pålidelig, men den kan være 
lidt stædig. Det er ikke en race, der 
kræver meget pelspleje, men den skal 
børstes regelmæssigt på de steder, der 
har tendens til at filtre. fo
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de lugter ikke. Og har man været ud med 
dem i regn og rusk, venter man bare, til de 
er tørre igen, så falder skidtet automatisk 
af. Det er nærmest en selvrensende hund.

Pelsen hos en papillon er lang, silkeag-
tig, let bølget og ikke særlig tyk. Den er 
hvid med større eller mindre partier i 
andre farver (alle er tilladte). En hvid blis i 
hovedet foretrækkes. ■ 

Kooikeren stammer fra Holland, og 
den kan spores så langt tilbage som til 
midten af 1500-tallet. Bag racen ligger 
kontinentale spaniels, og man mener, 
at spanske hunde var indblandet i dens 
tilblivelse. På et tidspunkt var racen så 
godt som uddød, men i mellemkrigs-
årene blev den genskabt af en ihærdig 
kooikerintusiast. Oprindelig blev kooi-
kerhondjen brugt som jagthund af fug-
lefængere. Den kunne ikke bare rejse 

og apporter fugle; den hjalp også 
jægerne med at lokke ænder i deres 
fælder. I dag anvendes kooikeren som 
jagt- og familiehund.

Kooikerhondjen er en livlig, intelli-
gent og lærenem hund, som ikke er 
vanskelig at træne. Den er venlig men 
kan være reserveret overfor fremmede.

Pelsplejen er overskuelig – den mel-
lemlange, bølgede pels redes blot igen-
nem regelmæssigt. fo
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